Skovbo Kunstforenings medlemsnyt august 2020

Kære medlemmer
Ja, så er vi snart ved at være klar til at hilse
jer velkomne igen. Og nu håber vi, at kunne
gennemføre de arrangementer, som Skovbo
Kunstforening byder på her i løbet af
efteråret.

2.
3.

4.
5.

samt de medlemmer der har ladet sig
repræsentere med fuldmagt.
De resterende 25% udloddes mellem
alle foreningens medlemmer.
Hvert medlem tildeles et lod for hvert
års medlemskab, dog maksimum 5
lodder.
Hvert medlem kan kun vinde et værk på
årets generalforsamling.
Ved udtrækning nulstilles ancienniteten

Udstilling af kunstneren Fie Norsker
Søndag 23. august kl. 14-16 i Borup
Kulturhus

GENERALFORSAMLING 2020
afholdes torsdag, den 13. august kl.
19:30 i Borup Kulturhus
Dagsordenener iflg. vedtægterne, som
kan ses på www.skovbokunst.dk

har vi fernisering på ’Rivers End’ - en
retrospektiv soloudstilling af kunstneren Fie
Norsker (f. 1974). Hun er uddannet fra
Kunstakademiet i København i 2006 og har
udstillet adskillige steder i Danmark og i
udlandet og hendes arbejder består af
akvarel, tegning, oliemaleri og keramik.

Du har i år mulighed for online på vor hjemmeside at se de værker, der udloddes på
generalforsamlingen, så du i ro og mag kan
prioritere dine ønsker hjemmefra.
Har du ikke selv mulighed for at deltage ved
generalforsamlingen, kan du udskrive og udfylde en fuldmagt, så en anden kan varetage
din sag, hvis du er blandt de heldige udtrukne.
Retningslinjerne for udlodning af værkerne
er:
Inden den ordinære generalforsamling
præsenteres de til udlodning indkøbte værker
på foreningens hjemmeside, samtidig med at
værkerne omtales i medlemsnyt.
1. Ved den ordinære generalforsamling
udloddes 75% af de indkøbte værker
mellem de fremmødte medlemmer,

I maj måned havde Skovbo Kunstforening en
kunsttur i Ford A biler. Turen gik til
Malergården og Holbæk By og i Holbæk fik vi
en rundvisning, hvor man kunne se alle de
fantastiske gavlmalerier, der er i byen.
Gavlmaleriet på Gasværksvej - ’Totem’ - er
malet af Fie Norsker.

SKOVBO KUNSTFORENINGS
FOLKEUDSTILLING 2020
Fra 15. november til 13. december afholder
Skovbo Kunstforening igen den årlige
folkeudstilling.

Tilmelding fra tirsdag 15. september

Køge Kunstrutes udstilling
I weekenden 15.-16. august kl. 11-15
kan man stadig, i Borup Kulturhus, nå at se
udstillingen ’Køge Kunstrute’, som i år fejrer
deres 10 års jubilæum.
28 kunstnere udstiller deres værker malerier, trædrejning, keramik, glasarbejder,
emalje og bronzeskulpturer.

Croquisfestival 2020

Du tilmelder dig via mail til
folkeudstilling@skovbokunst.dk
Evt. spørgsmål kan sendes på
sms til 2763 1202.
Du skal oplyse følgende: Navn, adresse,
tlf. nr. og hvilken kategori af kunst du
ønsker at udstille. Man kan tilmelde sig i
følgende kategorier: Maleri, Grafik,
Tegning, Skulptur, Keramik, Stentøj,
Glas, Foto, Installation og Mixed Media.
Der er plads til ca. 30 deltagere og
tilmeldingen foregår efter princippet ”først
til mølle”.
Prisen er 250 kr. for medlemmer og 350
kr. for ikke-medlemmer.

Weekenden 3.-4. oktober i Borup
Kulturhus.
Årets Croquisfestival, som skulle have fundet
sted i marts måned, måtte aflyses pga. af
Corona. Nu forsøger vi igen. Umiddelbart har
alle personer, som tilmeldte sig til martsarrangementet bedt om, at deres tilmelding
blev flyttet til festivalen i oktober. Det gør, at
der faktisk på nuværende tidspunkt ikke er
flere ledige pladser.
Man er selvfølgelig meget velkommen til at
forhører sig om evt. aflysninger, når vi
kommer tættere på arrangementet.

Alle tilmeldte vil modtage en meddelelse
fra os. De første 30 vil modtage
oplysninger om retningslinjerne for
afleveringen af kunstgenstandene.
De resterende tilmeldte vil få besked på,
at de er sat på venteliste.
Vi glæder os og er spændt på at se, hvilke
kunstgenstande vi modtager til dette års
Folkeudstilling.

De bedste hilsener
Skovbo Kunstforening

www.skovbokunst.dk

